
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 01انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 4110 ديسًبز 01 االثنيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــخــــــــض انزاثــــرئــــٛ ثٍ حًٛسٔع انعًز٘
 نائب رئٍس بــــنــٍـــت يـحـــًـــد

 نائب انرئٍس يـقـــري اندراجـــــً

 انًدٌــر اإلداري وانًانــــً بوغازي يحـــــســن

 ـطتـانًدٌــر انخـقـــنً نهرابــ بن حًٍدوش رفــٍــق

 رئٍس نجنت انخنظٍى انرٌاضً فٗـــطـيظٛس٘ ـــيٓ

 رئٍس نجنت انقوانٍن وانخأهٍم ٛســشٛكٕع عجس انحًعهٙ 

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــبٌ أحًس

 رئٍس نجنت انخحكٍى بزرــــعُٕٚخ عجـــس انم

 نجنت انخنظٍى انرٌاضً ثٍ انذٚت عجس انحًٛس

 ترئٍس انهجنت انطبٍ رلٛك ثزح عجس انحًٛس

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 عضـــــــــــــــــــو ثهجــــــــــب٘ اثزاْٛى

 
        انتت ي رحتتب   ، عًتتري بتتن حًٍتتدوش  انافخخحتتج انجهستتت يتتن يتترل رئتتٍس انرابطتتت انستتٍد

بانحاضرٌن ثى أحال انكهًت إنً انستٍد بوغتازي يحستن انًتدٌر اإلداري وانًتانً انت ي  تر         

 فً قراءة نقاط جدول األعًال.

 
 : ل كًا يهيجذول األعًا

 10انًصادقت عهى اننشزيت انزسًيت رقى  / 10

 و انصادر / انبزيذ انىارد 11

  1104/1102نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ انقسًتحهيم يقابالث /  03

   أعًال انهجاٌ/ 14

   شؤوٌ يختهفت/ 12

 

 
 
 
 



 
  10/ انًصادقت عهى اننشرٌت انرسًٍت رقى 10
 

ٔعزضـٓب عهـٗ أعـــ بة يكزـت انزاثــــطخ رـــًذ انًظـبزلخ         09ُشـزٚخ انزطـًٛخ رلـــى    ان ثعــس لـــزاةح          
 عهٛٓب ثبإلجًبع

 

  لبو انًسٚز اإلزار٘ ٔانًبنٙ نهزاثطخ ثمزاةح انجزٚس انٕارز ٔانظبزر كبٜرٙ:: انىارد انبرٌذ /10
 
 :ال ٕٚجس  برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت 
 

 ال ٕٚجس:  برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انقذو 
 

  ال ٕٚجس :انًحترفت نكرة انقذوانرابطت برٌذ 

 

  باتنت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

  –فبكض  -    29/11/2014ٔ 28رعُٛٛبد انحكبو انجٍٕٓٚٛ نٕٛيٙ  -
 طُخ 15يزاطهخ ثرظٕص كبص انجًٕٓرٚخ نفئخ الم يٍ  -

   برٌذ اننىادي:
 انذيخ  ثزجزئخإشعبر يزاطهخ َجٕو يجسل ثرظٕص  -
 شكٕٖ ة/خ نمبة انشرسٔريزاطهخ فزٚك إرحبز يجسل ثرظٕص  -

 برٌذ يختهف :  

 ة/خ طهت رعٍٛٛ حكبو  01/12/2014يزاطهخ جًعٛخ لسيبة العجٙ انٕفبق انزٚبضٙ نجهسٚخ انًظٛهخ ثزبرٚد  -
 

 انبرٌذ انصادر -

 
 يمبثهخ رمسٚىة/خ ٔ أيجسل  رانشر سٔفزق إنٗ  25/11/2014يزاطهخ ثزبرٚد  -
 يمبثهخ إجزاةرحسٚس يكبٌ   ة/خفزق حًبو ان هعخ ٔ ثُٙ ٚهًبٌ إنٙ  26/11/2014يزاطهخ ثزبرٚد  -
رظــرٛز  ثرظــٕصانًظــٛهخ  دانزٚبضــٛب زإنــٗ يــسٚز زٚــٕاٌ انًزكــت انًزعــس  26/11/2014يزاطــهخ ثزــبرٚد  -

 طُخ 15نزجًع يُزرت فئخ الم يٍ  29/11/2014انًهعت ٕٚو 
لجبضــخ ثزٚــس انجشائــز انًظــٛهخ ة/خ كشــل انحظــبة انجزٚــس٘ انجــبر٘    نــٗ إ 26/11/2014يزاطــهخ ثزــبرٚد  -

 نهزاثطخ
 انًسرثٍٛ   إحظبئٛبد إرطبلإنٗ انزاثطخ انجٕٓٚخ  ثبرُخ ة/خ جسٔل  27/11/2014 يزاطهخ ثزبرٚد -
 انًسرثٍٛ   إحظبئٛبد إرطبلانزمُٛخ انٕطُٛخ  ة/خ جسٔل  إنٗ انًسٚزٚخ 27/11/2014 يزاطهخ ثزبرٚد -
 األكبثز رمسٚى يمبثهخ  إنٙ فزق ٔفبق ثٍ طزٔر طزٚع انًعذر ة/خ 30/11/2014خ ثزبرٚد يزاطه -
 

 نهًىسى   نهقسى يا قبم انشرفً 10وانجىنت  هقسى انشرفًن 10 نتتحهٍم يقابالث انجى/  10
0102/0100 :   

 

يــب عــسا رظــجٛم  ٛــبة  نهمظــى انشــزفٙ فــٙ أحظــٍ ان ــزٔ   08 خيمــبث د انجٕنــنعجــذ           

 Aانفـٕ    نهمظى يب لجم انشزفٙ 05 خيمبث د انجٕن كذنك   نهًزح انثبَٛخ زٚك أٔالز طٛس٘ اثزاْٛىف

انـشرسٔر ٔارحـبز     يـب عـسا رظـجٛم إعزـساة عهـٗ انحكـى فـٙ يمبثهـخ شـجبة          جزد فٙ ظـزٔ  حظـُخ  

   يجسل  كذنك رظجٛم َمبئض عهٗ يظزٕٖ يهعجٙ ثهسٚخ انزبيظخ ٔثهسٚخ يجسل.

 
 



  : هجاًٌال انـــــــأع/ 12
  

 ٔانززرٛتانًظبزلخ عهٗ انُزبئج  -    نجنت انتنظٍى انرٌاضً:

 لزئ ٔطٕزق عهّٛ ذ ل  ْذِ انُشزٚخ 08يح ز رلى  -                                    

                               
 زرٔص ثٛسا ٕجٛخ نهحكبو + رسرٚجبد انحكبو -    ٍى :ـــــــنت انتحكــــــــنج

 نًمبث د األكبثز ٔانشجبة رعُٛٛبد انحكبو -                                   
 .شٓز زٚظًجزرح ٛز رزثض نهحكبو انًززثظٍٛ ذ ل  -                                   
 رعٍٛٛ يزالجٙ انحكبو نهًمبث د. -                                   

 لزئ ٔطٕزق عهًٛٓب ذ ل ْذِ انُشزٚخ  07يح ز رلى  -                                   

    طُخ 15عزع حبل عٍ رجًع يُزرت ألم يٍ  - : انتقنٍـــــــــــــتت ــــهجنان

 ذ ل ْذِ انُشزٚخلزئ ٔطٕزق عهّٛ  02يح ز رلى  -                             
 ذ ل ْذِ انُشزٚخ ٔطٕزق عهّٛلزئ  08يح ز رلى  -        : باطـــــنت االنضــــــنج
 

 لزئ ٔطٕزق عهّٛ ذ ل ْذِ انُشزٚخ 08يح ز رلى  -    :شباب نجنت انتنظٍى انرٌاضً

 زراطخ انم بٚب. -
  

 :   شؤوٌ يختهفت/ 10
 
نٍتتتوو  ستتتنت 11حجًتتتل انًنخاتتتب انتتتوأئً نن تتتت أقتتتم يتتتن   عتتترا حتتتال عتتتن   انًتتتدٌر انخقنتتتًقتتتدو  -

 بانًسٍهت. 22/11/2012

 

 عهى  راء ب أث رٌاضٍت وب أث انخحكٍى ننائدة انحكاو انوأئٍٍن.  وافق انًكخب  -

 

 وافق انًكخب عهى  راء ب أث رسًٍت ننائدة أعضاء يكخب انرابطت انوأئٍت نكرة انقدو . -

 

 
 طتـــٍس انرابـرئ                                           انًدٌر اإلداري وانًانً                            

 
     انعًري بن حًٍدوش        بوغازي يحسن                                                                  

 


